
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001452-61.2017.815.0000 – 14ª Vara Cível da Capital 
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Thiago Onofre de Souza e outra
Advogado : João Nunes de Castro Neto  (OAB/PB 1.362).
Apelado : Geraldo  Vilar e outro
Advogado : Hugo Virgolino Rodrigues Vilar (OAB/PB 15.833).

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL E  MATERIAL.
PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA  EM  SENTENÇA.
IRRESIGNAÇÃO.  ACIDENTE  OCORRIDO  SOB  A  ÉGIDE  DO
CÓDIGO  CIVIL  REVOGADO.  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ  A
ÉPOCA DO FATO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO INICIADO
SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO
PRAZO PREVISTO NO ART. 206, V DO NOVEL CÓDIGO. REGRA
DE  TRANSIÇÃO  DO  ART.  2.028.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL
OPERADA.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

Vislumbrando-se que o fato impeditivo da prescrição apenas cessara na
vigência do novel Código Civil, porquanto os autores apenas alcançaram a
maioridade no ano de 2005 e 2007, a pretensão em desate se encontra, à
evidência, prescrita, haja vista o decurso do lapso trienal do artigo 206, §
3º, V, do CC/02, quando da propositura da presente demanda. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça  do Estado da Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Thiago Onofre de Souza e outra
contra a sentença de fls. 269/270 proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Capital que, nos autos
da  Ação de Indenização por  danos materiais  e  morais  ajuizada  pelos  apelante  em desfavor  de
Geraldo Vilar e outro, reconhecendo a prescrição, extinguiu o processo com julgamento de mérito,
nos termos do art. 487, II do CPC de 2015.

Condenou  os  autores  em  custas  e  honorários  sucumbenciais,  estes  no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a exigibilidade em razão
da gratuidade judiciária deferida. 



Irresignado, o autor apresentou recurso apelatório de fls. 274/279, aduzindo
que a sentença deve ser anulada, uma vez que não se operou a prescrição em razão da regra prevista
no art. 198, I do CC/2002,  considerando que os promoventes eram menores na data do falecimento
da sua genitora. Aduz ainda que, aplicando a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de
2002, o prazo a ser observado é de 20 anos (Código Civil de 1916 vigente há época do acidente).
Pelo que pugnam pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões às fls. 282/286 pelo desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 294/295, opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.  Voto.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada
pelos apelantes em desfavor dos apelados, na qual os promoventes afirmam que sofreram danos
materiais e morais decorrente da morte de sua genitora provocada por atropelamento causado pelos
promovidos. 

O Juízo a quo, reconhecendo a prescrição trienal, extinguiu o processo com
resolução de mérito nos termos do art. 487, II do CPC de 2015.

Pois bem. Não merece reforma a sentença.

Colhe-se  dos  autos  que  o  acidente  que  causou  a  morte  da  genitora  dos
promoventes ocorreu em 22/11/2002, quando ainda vigente o Código Civil de 1976, cujo prazo
prescricional em ações de natureza pessoal era de 20 anos. Ocorre que, de acordo com a regra de
transição do art. 2.028 do Código Civil de 20021, apenas se aplicam os prazos do código anterior se,
na data da entrada em vigor do novel diploma, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na norma revogada.

Assim,  a  despeito  do acidente ter  ocorrido sob a  égide do Código Civil
revogado, de 1916, a prescrição apenas começara a correr  sob a égide do novel  diploma civil,
considerando que apenas na vigência deste os autores completaram a maioridade.

Veja-se o teor do art. 198, inciso I, do Código Civil de 2002, bem ainda do
art. 169, inciso I, do Código Civil revogado, de 1916, in verbis:

“Código Civil de 2002:

 Art. 198. Também não corre a prescrição: 

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º; 

Art.  3º  São absolutamente incapazes  de exercer  pessoalmente os  atos  da vida civil  os
menores de 16 (dezesseis) anos.  

Código Civil de 1916: 

Art. 169. Também não corre a prescrição: 

I. Contra os incapazes de que trata o art. 5.

 Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I. Os menores de dezesseis anos.

II. Os loucos de todo o gênero.

1Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em 
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 



III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade. 

IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz”.

Logo,  como  bem  entendeu  o  Juízo  a  quo,  aplicável  ao  caso  o  prazo
prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inc. V, do CC/022, afeito à pretensão de reparação
civil. 

Destarte,  considerando  que  o  primeiro  e  a  segunda  promovente
completaram 16  (dezesseis)  anos,  respectivamente,  no  dia  06/07/2005  e  01/01/2007  (conforme
documentos de fls. 11 e 12), data em que os lapsos de 03 (três) anos se iniciaram, a pretensão
autoral poderia ter sido manejada até 01/01/2010.

Ocorre que, como a ação foi proposta em 22/07/2011, medida que se impõe
é o reconhecimento da prescrição, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  ATROPELAMENTO  ENVOLVENDO  COLETIVO  ACIDENTE
OCORRIDO EM 28 DE JULHO DE 1986 DEMANDA AJUIZADA EM 25 DE JULHO
DE 2006 - INAPLICABILIDADE DO ART. 2.028 DO CC/02 CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL  A PARTIR  DA DATA EM  QUE  A VÍTIMA COMPLETOU  16
(DEZESSEIS) ANOS ART. 169, I, C.C. ART. 5º, I, DO CC/16 PRAZO DE 3 (TRÊS)
ANOS CONTADO DE 11 DE JANEIRO DE 2003 PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
RECURSO  ADESIVO  PREJUDICADO. 1.  O  art.  169,  I,  do  Código  Civil  de  1916,
determinava que não corre a prescrição "contra os incapazes de que trata o artigo 5º", em
cujas hipóteses encontram-se "os menores de dezesseis anos" (inciso I). Desta forma, a
prescrição iniciou-se somente em 13 de novembro de 1999, quando a autora completou 16
(dezesseis) anos, conforme cópia de seu registro geral (fls. 23). Portanto, até 11 de janeiro
de 2003 houve o transcurso de pouco mais que 3 (três) anos, não incidindo o disposto no
art. 2.028 do Código Civil, segundo o qual "serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais  da  metade  do  tempo  estabelecido  na  lei  revogada".  2.  Considerando  ter  havido
redução do prazo segundo o previsto no Código Civil de 1916, o interregno de 3 (três)
anos  (CC/02,  art.  206,  §  3º,  V)  deve  ser  contado a  partir  de  11  de  janeiro  de  2003,
desprezando-se  o  tempo  anteriormente  decorrido,  conforme  o  Enunciado  299  da  IV
Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF. Destarte, a presente ação deveria ter sido
ajuizada até 11 de janeiro de 2006, motivo pelo qual é necessário reconhecer a prescrição
da pretensão da autora, extinguindo-se o processo com resolução de mérito nos termos do
art. 269, IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso principal provido e recurso adesivo
prejudicado.  (TJ-SP  –  APL:  420383020068260224  SP  0042038-30.2006.8.26.0224,
Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 22/10/2012, 35ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 23/10/2012)

Não é outro o entendimento desta Corte doméstica:

PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - "Ação de indenização por danos materiais" -
Extinção do feito com resolução do mérito - Prescrição - Acolhimento - Irresignação -
Curso da prescrição contra absolutamente incapaz - Termo a quo da prescrição iniciado
sob a vigência do Código Civil de 2002 - Termo trienal (art. 206, § 3º, V, do CC/02) -
Decurso do prazo - Prescrição caracterizada - Manutenção da sentença - Desprovimento.
Vislumbrando-se que o fato impeditivo da prescrição apenas cessara na vigência do novel
Código  Civil,  porquanto  a  autora  apenas  alcançara  a  maioridade no  ano de  2004,  a
pretensão em desate se encontra, à evidência,  prescrita,  haja vista o decurso do lapso
trienal do artigo 206, § 3º, V, do CC/02, quando da propositura da presente demanda. V I S
T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima  identificados,   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01185739720128152001, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 20-06-2017) 

2 Art. 206. Prescreve: (...)  § 3o Em três anos: (…) V - a pretensão de reparação civil; 



Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO  APELATÓRIO,
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze) por cento.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides)  (Relator),  a  Exma.  Senhora Desembargadora Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o
Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº   0001452-61.2017.815.0000 – 14ª Vara Cível da Capital 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Thiago Onofre de Souza e outra
contra a sentença de fls. 269/270 proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Capital que, nos autos
da  Ação de Indenização por  danos materiais  e  morais  ajuizada  pelos  apelante  em desfavor  de
Geraldo Vilar e outro, reconhecendo a prescrição, extinguiu o processo com julgamento de mérito,
nos termos do art. 487, II do CPC de 2015.

Condenou  os  autores  em  custas  e  honorários  sucumbenciais,  estes  no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspensa a exigibilidade em razão
da gratuidade judiciária deferida. 

Irresignado, o autor apresentou recurso apelatório de fls. 274/279, aduzindo
que a sentença deve ser anulada, uma vez que não se operou a prescrição em razão da regra prevista
no art. 198, I do CC/2002,  considerando que os promoventes eram menores na data do falecimento
da sua genitora. Aduz ainda que, aplicando a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de
2002, o prazo a ser observado é de 20 anos (Código Civil de 1916 vigente há época do acidente).
Pelo que pugnam pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões às fls. 282/286 pelo desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 294/295, opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.  

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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